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Möte med föräldrarepresentanter och Rektor i Mälarhöjdens skola
Närvarande: FFM styrelse, Föräldrarepresentanter för FK – Åk9
Protokoll fört enl. dagens Agenda
Välkomna
Robert Enestedt, ordförande i FFM hälsade alla välkomna. Mötet hade hörsammats
och det var en mycket bra representation från alla årskurser samt nästan alla klasser.
Robert berättade att syftet med mötet var att FFM vill komma närmare sina
medlemmar och att medlemmarna ska få möjlighet till en direkt dialog med Rektorn i
skolan.
Kort presentation av deltagarna
Alla deltagarna presenterade sig med namn och vilken klass de representerade.
Uppföljning av schemat
Robert gav en kort beskrivning av de problem som uppkom vid skolstarten då
schemat för de flesta åk gjorts om. Värst drabbade blev Åk 4-6. Efter de tog Rektor
Micael över och gav sin syn på det som hänt och vilka åtgärder som direkt sattes in.
Här följer de viktigaste punkterna på vad skolan gjorde då kritiken kom;
1. Alla som kontaktat skolan eller FFM har direkt fått personlig återkoppling
2. De påpekanden som kommit in har direkt kollats upp och därefter justerats av
schemaläggaren
3. En officiell skrivelse publicerades på skolplattformen
4. Löpande uppföljning har skett av att de justeringar som gjorts förbättrat
situationen
Här följer de lärdomar skolan tar till sig
1. Stora ändringar som dessa ska presenteras vid det gemensamma mötet med
årskursen. Vid det mötet sas ingenting.
2. Klasslärarna var inte tillräckligt informerade om förändringarna vilket satte dom i
en svår situation då dom skulle förklara senare i klassrummen.
3. Schemat borde att granskats noggrannare från schemaläggaren för att upptäcka
bristerna.
4. Information om en ny typ av schema kunde ha publicerats på skolplattformen.

På Roberts direkta fråga om någon nu upplever problem med schemat svarade alla
”Nej”. På direkt fråga om upplevelsen av skolans agerande efter kritiken kom svarade
alla att dom anser att skolan på ett bra sätt tagit till sig av kritiken och genomfört
ändringar på ett skyndsamt sätt. Med det tar vi lärdom och lämnar det bakom oss.
Tack alla som varit engagerade i denna fråga.
Mer övergripande information om vilka insatser skolan göt för att den ska bli en
bättre arbetsplats för barnen
Micael berättade hur skolan jobbar för att skapa en bra miljö för våra barn. En sak är
säker, skolan gör mycket, vilket vi alla insåg. Det är få kränkningsärenden och
tryggheten ligger klart över stadens och jämförbara skolors.
Här följer lite av det viktigaste;
1. Raster och luncher
- Struktur plats, tid och aktivitet
- Rastvakter/-pedagoger (vuxna) knutna till ytor och aktiviteter. Elevvärdar
(elever) knutna till aktiviteter.
2. Lektioner
- Pedagogiska planeringar, gemensam grundstruktur för lektionen
- Anpassningar (många), stödinsatser (en del), disciplinära åtgärder (få)
- Samverkan i klass, promenader t o m åk 4, PREST-ämnen.
3. Kvalitetsarbete med ett eget årshjul
- Plan mot diskriminering och kränkande behandling
- Trivsel- och trygghetsenkät, brukarenkät, resultatanalys, arbetslags- och
klassmål
4. Trygghets- och värdegrundsarbete: norm och normkritik, separat och integrerat,
planerat och situationsbundet. Rutiner för diskriminerings- och kränkningsärenden.
5. Elevskyddsombud – 4 st, Egen skyddsrond under skyddsombuds ledning.
6. Elevråd – Trivsel- och värdegrundsfrågor. Psykisk hälsa detta år.

Skolans resultat
Micael presenterade skolans resultat över de senaste 3 åren för avgångsklasserna
Åk9. Glädjande ökar resultaten vilket är jättekul att se.
Resultat Åk9
Andel elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen
Andel elever, av samtliga elever i åk 9, som är behöriga till
nationella program
Meritvärde i årskurs 9
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Meritvärdet 269 gör att skolan hamnar på plats 8 bland Stockholms skolor.
Övrig statistik
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Notera att skolan har ett bättre resultat än jämförbara skolor.
Inspel från deltagarna
Problemet med droger i området togs upp. Vi vet sen tidigare att problemen i
Mälarhöjden är i för hållande till andra områden mindre. Men ”trycket” utifrån ökar
och tyvärr växer problemet. FFM kommer därför nu starta upp en grupp inriktad på
droger. Vi kommer sammaverka med polisen, skolan, fältarna och Stockholm stad.
Alla på mötet var eniga om att vi måste börja engagera oss och verkligen ta tag i
detta nu. Om du är intresserad av att delta i denna grupp så kontakta styrelsen på
styrelsen@ffm.se.
Förslag kom på att anordna en föreläsning om hur våra barn och ungdomar har det
på nätet och samtidigt ge lite utbildning/tips till föräldrar som inte direkt har nån itkunskap. Har du förslag på föredrag eller känner att du skulle kunna hålla ett så
kontakta styrelsen på styrelsen@ffm.se
”- Vi föräldrar behöver vara bättre ambassadörer för skolan”, sa någon… och alla
hängde på. Klart är att vi har en, om inte den bästa skolan i Stockholm. Klart det finns
problem och saker att förbättra men vi ska vara rädda om och stolta över den. Alla i
rummet höll med om att vi föräldrar kan bli bättre ambassadörer och att det är
viktigt att vi till våra barn/ungdomar pratar gott om skolan och alla fantastiska
pedagoger.
Skolmaten, det pågår just nu en testperiod där skolmaten lagas ur ett mer
hållbarhetsperspektiv. Det är ett initiativ från Stockholmstad där Mälarhöjdens skola

valt att delta. Recepten beslutas centralt och lagas sen av de skolor som deltar. Alla
var överens om att recepten är ganska avancerade och behöver anpassas mer till
barn, men att initiativet i stort är bra och att vi alla behöver jobba för en hållbarare
situation. Några representanter meddelade att informationen om att försöket skulle
genomföras inte nått fram, andra att dom visst fått veta det i tid. Här landar ansvaret
på klassens mentorer som ska ha informerat föräldrarna. Alla var överens om att det
är viktigt att vi föräldrar peppar våra barn i denna fråga och förklarar att vi behöver få
till en hållbarare situation.
Skolplattformen, ett sorgebarn. Micaelmeddelade att dom gör vad dom kan genom
att ”klaga” uppåt. Tyvärr funkar den inte bra och många lärare får dubbeljobba
genom att både publicera och skicka manuella veckobrev etc. Fortsättning följer och
FFM undersöker på vilket sätt vi skulle kunna stötta/agera i denna fråga.
Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan ökar som alla vet. Skolan för internt diskussioner och Micael
visade en bild över hur deras tankar går. Det här är en stor fråga där skolan vill ha ett
nära samarbete med FFM och alla var överens om att vi tillsammans behöver jobba
vidare med detta.
Tiden för vårt möte tillät inte att vi tog några direkta beslut men FFM tar på sig att
fortsätta dialogen med skolledningen och återkomma med ett nytt möte då vi kan
fortsätta diskussionen. Har du erfarenhet inom området så kontakta styrelsen på
styrelsen@ffm.se, vi behöver din hjälp i en framtida arbetsgrupp.
Ny styrelsemedlem
Robert Hedström meddelade efter mötet att han gärna vill ansluta sig till FFM’s
styrelse, vilket gläder oss mycket. Välkommen Robert. Känner du att du också vill
vara med i styrelsen, vi behöver dig, så kontakta styrelsen på styrelsen@ffm.se.
Mötet avslutades med att Micael visade en jättebra film som elever på skolan gjort
med avseende på skolans visionsarbete. Filmen visar verkligen vilka kreativa och
uppfinningsrika elever som Mälarhöjdens skola har.
Mötet avslutades 20:00
Protokoll fört av Robert Enestedt, Ordförande FFM

